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CONSELHO DE DE3ENVIMENT0 CULTURAL DO ESTADO DO RIO GRANDE 

MUSEU DE AR1E DO RIO GPL.NDE DO SUL 
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AO SEU ALCANCE POSTERS COM 

OBRAS DA PINACOTECA MUNICIPAL
Igualando-se a iniciativas tão comuns em museus do mundo in 

teiro, mas inexistentes na maioria dos estados do nosso país, o Acervt 
Artístico da Secretaria Municipal da Cultura e MARGS promoveram 
em 27 de agosto, na Sala Berta Locatelli, o lançamento conjunto d< 
pôster com reprodução de obras de Libindo Ferraz com “Lavrador’ 
e Glênio Bianchetti, com “Olaria”, da Pinacoteca Municipal Aldo Lo 
catelli.

A exposição teve curadoria do prefeito Olívio Dutra que selecio 
nou obras sobre nossa terra e nossa gente.

Libindo Ferraz foi diretor do Instituto de Artes do RS, desde su; 
fundação até 1936. Estudou Artes Plásticas no Rio de Janeiro e Itália 
mas exerceu suas atividades de artista è professor em Porto Alegre. / 
obra “O Lavrador” é um óleo sobre tela de 65,5 x 12, que se encontr 
na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Glênio Bianchetti é natural de Bagé, onde iniciou seus estudos d 
arte. Fez o Instituto de Belas Artes em Porto Alegre e participou d' 

Bianchetti, Clube de Gravura, destacando-se nesta área no RS. Transferiu-se par 
Glênio Curitiba em 1952, de onde continuou realizando sua produção gráfic 

Alves Branco: na técnica de linóleo e com temas gauchescos. “Olaria” é uma xilc 
"Olaria" gravura de 1954, de 27 x 42, cedida atualmente ao MARGS.
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MOSTRA COM 12 OBRAS 

RESTAURADAS
De 17 de setembro a 13 de outubro, será realizada uma 

mostra, na Sala Berta Locatelli/MARGS, com 12 obras 
restauradas pelas restauradoras Leila Sudbrack e Leno- 
ra Rosenfield. A exposição será complementada por um 
vídeo mostrando aspectos da técnica de restauração.

As principais obras serão The Rejalma, óleo sobre te
la do holandês Jeronimus Van Dieste, datado do século 
XVII; uma composição em aquarela e nanquim de Gra- 
ham Sutherland (a mais valiosa de todas obras); retrato 
de Rodolfo Jozetti, em óleo sobre tela de Cândido Por- 
tinari; um auto-retrato em desenho de Eliseu Visconti; 
Menino em Capuz, óleo s/tela de Carlos Alberto Petruc- 
ci, e Paisagem do Rio de Janeiro, óleo de Leopoldo Go- 
tuzzo.
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XVII; uma composição em 
aquarela e nanquim de Gra- 
ham Sutherland (a mais valio
sa obra da coleção); retrato de 
Rodolfo Jozetti, óleo sobre te
la de Cândido Portinari; auto- 

12 TELAS RESTAURADAS retrat0 em desenho de Eliseu 
NO MARGS — De 17 de se- Vwçonti; “Menino em Ca- 
tembro até 13 de outubro es
tarão em exposição, na Sala ,os Alberto Petrucci; e Paisa- 
Berta Locatelli do Museu de «em do R,° de Janeiro, óleo 
Artes do Rio Grande do Sul, de Leopoldo Gotuzzo.
12 telas restauradas por Leila 
Sudbrack e Lenora Rosen- 
field. A mostra será comple
mentada por um vídeo mos
trando aspectos da técnica de 
restauração.

Da mostra destacam-se os 
quadros “The Rejalma”, óleo 
sobre tela do holandês Jero- 
nimus Van Dieste, do século

puz”, óleo sobre tela de Car-
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OBRAS RESTAURADAS - Na Sala Ber 
ta Locatelli do Margs (Praça da Alfânde
ga s/n°), mostra de obras de Cândido 
Portinari, Jeronimus Van Dieste, Gra- 
ham Sutherland e outros, restauradas 
por Leila Sudbrack e Lenora Rosenfield. 
Até 13 de outubro, de terças a domingos 
das lOh às 17h.
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12 TEI AS RESTAURADAS

NO MARGS — De 17 de se
tembro até 13 de outubro es
tarão em exposição, na Sala 
Berta Locatelü do Museu de 
Artes do Rio Grande do Sul, 
12 telas restauradas por Leila 
Sudbrack e Lenora Rosen- 
field. A mostra será comple
mentada por um vídeo mos
trando aspectos da técnica de 
restauração.

Da mostra destacam-se os 
quadros “The Rejalma”, óleo 
sçbre tela do holandês Jero- 
mmus Van Dieste, do século 
XVII; uma composição em 
aquarela e nanquim de Gra- 
ham Sutherland (a mais valio
sa obra da coleção); retrato de 
Rodolfo Jozetti, óleo sobre te
la de Cândido Portinari; auto- 
retrato em desenho de Eliseu 
Visconti; “Menino em Ca
puz”, óleo sobre tela de Car
los Alberto Petrucci; e Paisa
gem do Rio de Janeiro, óleo 
de Leopoldo Gotuzzo.
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VARIEDADES QUARTA-FEIRA, 30 de setembro de 1992 — 25

Obras restauradas retornam■

■

Mostrando o trabalho de preservação do acervo da Coordenação de artes da SMC
T^stá sendo aberta hoje, às 18h, na Sala Berta Locatelli, no 
.L/Margs (Pça. da Alfândega), exposição "Obras das Pinacotecas 
Municipais, Restauradas em 1992", por Leila Sudbrack e Lenora 
Rosenfleld. As obras pertencem ao acervo artístico da Coordenação 

y de Artes Plásticas, da SMC. São telas de Portinari, Petrucci, Oscar 
m Boeira, Gotuzzo, Scliar, juntamente com trabalhos do inglês Su- 
m therland e o holandês Van Dijk, entre outros. Na inauguração 
U desta exposição será lançado o vídeo "Pinacotecas Municipais - Um 
II Acervo Especial", mostrando o valor destas obras e seu histórico.
|| Mário Rohnelt, Milton Kurtz, Vagner Dotto e Roberto Schmitt-Prym, 
ji artistas plásticos gaúchos, expõe desenhos e gravuras na Univer-
■ sidade Nacional Autônoma de México, a partir do dia 6 de outubro.
■ Vagner Dotto está completando 25 anos de artes e comemora com 
1 uma série de exposições. A primeira será inaugurada hoje, na Sala 
M Hélius Bemardi, na UFSM. Em seguida abre mostra na AB Galeria 
H e no Museu de Arte, ambas de Santa Maria, além de desenhos

recentes na Agência de Arte, em Porto Alegre.
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De Vagner Dotto ‘Retrato de Rodolfo Jozatti’, obra restaurada de Portinari
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Obras
restauradas 

da Pinacoteca

•iLT.tO

Detalhe de um quadro de 
Portlnari

A exposição “Obras das 
Pinacotecas Municipais res
tauradas em 1992” será 
inaugurada hoje às 18 ho
ras, na Sala Berta Locatelli, 
do Mares.. A mostra é com- 
posta de Celas do acervo mu
nicipal restauradas pela Se
cretaria Municipal da Cul
tura, Equipe do Acervo Ar
tístico de Coordenação de 
Artes Plásticas.

Os quadros restaurados 
são assinados por Portinari, 
Petrucci, Oscar Boeira, Go- 

I tuzzo, Scliar, todos artistas 
brasileiros, e pelo inglês Su- 
therland e o holandês Van 
Kijk.

Na inauguração desta ex
posição será lançado o vídeo 
“Pinacotecas Municipais - 

acervo especial”, uma 
amostragem das obras per
tencentes à Prefeitura de 
Porto Alegre, se valor artís
tico e histórico e a história 
da formação do acervo.

“Obras das Pinacotecas 
Municipais restauradas em 
1992” estará aberta ao pú
blico até 27 de outubro.

um
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PINACOTECAS MUNICIPAIS - Na 
Sala Berta Locatelli do Margs (Praça 
da Alfândega s/n°), exposição de telas 
das Pinacotecas Municipais restauradas 
pela equipe do Acervo Artístico de Coor
denação de Artes Plásticas. Quadros dos 
brasileiros Portinari, Petrucci, Oscar 
Boeira, Gotuzzo e Scliar, do inglês Su- 
therland e do holandês Van Kijk. Até 27 
de outubro, de terças a domingos das 1 Oh 
às 17h.
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